SECŢIUNEA III
FORMULARE

Conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și
a documentelor care o însoţesc si, pe de alta parte, sa permită comisiei de evaluare
examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în
cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.
Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:
Formulare privind înaintarea ofertei
Formulare pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare
Alte documente
Observaţie: Pe lângă modelele de formulare prezentate în continuare, ofertanţii trebuie să
prezinte toate celelalte documente solicitate în Fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini.

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 180 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul ___________________________________, reprezentant legal/împuternicit (se
alege forma corectă) al ________________________________________ (denumirea operatorului
economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am
fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

Data completării ......................

Operator economic,
……………………..
(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicperoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se
inserează, denumirea seviciului şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România şi/sau în ţara de domiciliu, până la data solicitată.................;
c^1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d)

nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru

o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) informaţiile pe care le prezint sunt adevărate şi voi prezenta orice informaţii pe care le va solicita
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

Formular nr. 3

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii,……………………………………, reprezentant/reprezentanţi legali
al/ai ………………. întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată
de ………………………, în calitate de autoritate contractantă, cu nr………………… din data de
………………….
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele……………………., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze
oferta de participare inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică,
alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,
fără a exista consultări comune, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au
legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data,

Formular nr.4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul(a)...................................................................reprezentant legal/împuternicit (se alege
forma corectă) al ...........................................………(denumirea/numele şi sediul/operatorului economic),
în calitate de ofertant/candidat/concurent/subcontractant(terţ susţinător (se alege forma corectă) la
procedura de ______________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de
achizitie publică având ca obiect ________________________________________, cod CPV
____________,organizată la data de ____________ de Comuna Cornu declar pe proprie răspundere sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că
............................................................ (denumirea operatorului economic) nu se află, în situaţiile
prevăzute de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările
şi completările ulterioare:
ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător care are drept membri în
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante referitor la această
procedură de achiziţie sunt (se vor nominaliza persoanele din fişa de date a achiziţiei):
-

……………………….

-

……………………….

Subsemnatul ___________________ declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data …………………………..
Ofertant,
………………………….
(semnătura, şi ştampila autorizată)

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/înregistrare ..................../(numarul, data si locul de
inmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de inmatriculare/înregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt.

Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(lei)

2011 (1 EUR =4,2379 lei)
2012 (1 EUR = 4.39 lei, 1
USD = 3.39 lei)
2013 (1 EUR = 4.4190 lei, 1
3.
USD = 3.3279 lei)
Media anulă
1.
2.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent EURO)

Formular nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................................
(denumirea/numele

si

sediul/adresa

operatorului

economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Anexa 1 la Formular nr. 6

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
Denumirea/numele
Calitatea
Preţul total
CPV beneficiarului/clientului executantuluii*)
al
Adresa
contractului

2

3

4

5

Procent
executat
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului**)

6

7

8

1

2

.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

_______
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);
contractant asociat, subcontractant.
**)Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 7
OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea și obiectul contractului: ___________________________________.
Numărul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:

exprimata in
exprimata
moneda in care
in echivalent
s-a încheiat
euro
contractul
a) iniţiala (la data semnării contractului):
_____________
___________
b) finala (la data finalizării contractului):
_____________
___________
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
soluţionare: ___________________________.
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _________________________.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ofertant,
_______________
(semnătura autorizata)

Formular nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE
A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
(denumirea si adresa autorităţii contractante)

în legatură cu activitatea noastra.

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Anexa la FORMULARUL nr. 8

LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Nr.crt.

Denumire
echipament

U.M.

Cantitate

Certificari
privind
indeplinirea
conditiilor legale
de functionare

Forma de deţinere
Propriu

În chirie

Al asociatului /
subcontractantului /
tertului sustinator

1.
2.
…

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )

Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului

Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …........................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc ofertantura, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................ (denumirea si adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.
1. Informatii privind angajaţii

Personal angajat cu contract de
muncă
(funcţia)

Profesia angajaţilor
(conform diplomei de absolvire sau

Nr. angajaţi

calificărilor)

Personal de conducere
...
Personal de execuţie
...
Total

2. Personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului
Subsemnatul ………………………….…………………………, declar pe propria răspundere că pentru îndeplinirea
contractului voi utiliza următorul personal de specialitate:

Alte cursuri relevante
pentru

Studii
Post/Nume

(facultate,

contract

autorizaţii/
liceu,

şi

Experienţa
profesională

diplome/

În relaţii

specializări obţinute

şcoală profesională

În

sau postliceală)

domeniu

contract
uale

cu

Ofertant
ul

1.

Nr. ani:

(numele complet)

Nr. ani:

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: ………………………………….
2.

Nr. ani:

(numele complet)

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: ………………………………….
3.

Nr. ani:

(numele complet)

Nr. ani:

Nr. ani:

Numele operatorului economic din partea căruia participă în contract: ………………………………….
Data completării

…………………

Operator economic,
_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr.10
OPERATOR ECONOMIC
______________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ___________________________________, reprezentant legal/împuternicit (se
alege forma corectă) al..........................................................................................., (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul ____________________________________ declar ca informaţiile furnizate
sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarate.
Subsemnatul ____________________________________ autorizez prin prezenta orice
instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea si adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabila până la data de ………………… (se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator,
………………………….
(semnătura autorizata )
Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractante

Operator economic,
......................
(semnătura autorizata)

Acord subcontractor cu
specimen de semnătura

Anexă la formular nr.10
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr. ............. / ..................

La contractul de achiziţie publică nr. ______/_________ încheiat între
_______________________ privind execuţia _______________________________ (denumire
autoritate contractanta) la ___________________________________________________________
(denumire contract)
1. Părţi contractante:
Acest contract este încheiat intre S.C. ________________________ cu sediul in
_____________________________ (adresa, tel., fax,), reprezentata prin _____________ Director
General si _______________________ Director Economic, denumita in cele ce urmează contractant
general si S.C. ______________________________ cu sediul in _________________________
(adresa,
tel.,
fax,),
reprezentata
prin
_____________
Director
General
si
_________________________ Director Economic, denumita in cele ce urmează subcontractant.
2. Obiectul Contractului
Art. 1. _____________ ce fac obiectul prezentului contract sunt ______________ de: (lucrări,
produse, servicii)
___________________
___________________ .
Art. 2. Valoarea _________________ este conform ofertei prezentei prezentate de subcontractant
Art. 3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:
____________
lunar, in termen de ______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de
subcontractant, contravaloarea _________________ (lucrări, produse, servicii)executate in perioada
respectiva.
Plata ________________ (lucrărilor, produselor, serviciilor) se va face in limita asigurării
finanţării _________________________ (lucrărilor, produselor, serviciilor) de către beneficiarul
____________________(denumire autoritate contractanta).
Art. 4. Durata de execuție a __________________________(lucrărilor, produselor, serviciilor) este
in conformitate cu contractul, eşalonata conform graficului anexa la contract.
Art. 5. Durata garanţiei de buna execuţie este de _____ luni si începe de la data semnării procesului
verbal încheiat la terminarea _________________________(lucrărilor, produselor, serviciilor).
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu
dispoziţiile legale.
3. Alte dispoziţii:

Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ___________________ (lucrărilor,
produselor, serviciilor) si neîncadrarea din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de
contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ____ % pe zi
întârziere din valoarea ______________(lucrărilor, produselor, serviciilor) nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art. 3., contractantul general va plăti
penalităţi de ____ % pe zi întârziere la suma datorata.
Art. 8. Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilităţi pe
care contractantul le are fata de investitor conform contractului ______________________________
(denumire contract).
Art. 9. Neînţelegerile dintre părţi se vor realiza pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a încheiat azi, ___/___/_____, in doua exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

CONTRACTANT GENERAL

SUBCONTRACTANT

..................................
(semnătură autorizată)

..................................
(semnătură autorizată)

Formular nr.11
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitaţiei/anunţului de participare publicat în SEAP nr. ............. din .................. privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............................
(denumirea contractului de achizitie publică) noi, ........................................................
(denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat urmatoarele:

Documentul .......................................................................... (tipul, seria/numărul, emitentul) privind
garantia pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentatia de
atribuire.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Cu stima,

Data completării,...........…………………
Operator economic,_________________
(semnatura autorizată)

Formularul nr.12
BANCA/INSTITUTIA FINANCIARA
___________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
Către: Comuna Miroslava, judetul Iasi
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____
Cu privire la Contractul de Lucrari …………………………………………………… Cod CPV
………………………….., încheiat între ………………………………………………..în calitate de
contractant, şi Comuna ………………, judetul …………………., în calitate de achizitor, ne
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
……………………………… reprezentând 10 % din valoarea fara TVA (5% in cazul IMM) a
contractului
de
lucrari,
reprezentand
Lucrari………………………………………………………………………………………………….,
□ neconditionat
sau
□ conditionat de prezentarea de documente conform conditiilor de executare:
..............................................................................................................................
(se va bifa optiunea corespunzatoare)
la cererea inaintata de autoritatea contractanta cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus
menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………………. .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau
să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul
nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular nr.13

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate
……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de
…………………,
în
calitate
de
…………………(funcţia),
reprezentant
legal
al
…………………….(denumirea/numele candidatului/ofertantului), împuternicesc persoanele de mai
jos să semneze documentele ofertei privind procedura de atribuire a contractului:
..............................,
Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric
personal ……………………………;
1) …………………
(se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele candidaturii/ofertei)
In indeplinirea mandatului său, persoana/persoanele imputernicita/e va/vor avea următoarele
drepturi si obligatii:
•

Să semneze toate actele si documentele care emană de la subscrisa in legătură cu
participarea la prezenta procedură;

•

Să participe in numele subscrisei la procedură si să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.

•

Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul
desfăsurării procedurii.

• Să depună in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.
Înteleg că în cazul în care această Declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul în declaraii si sunt de acord cu orice decizie
a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica.

Ofertant,
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele reprezentantului legal şi semnătura)

Specimenul de semnatura al persoanei imputernicite:

Formular nr. 14
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinand documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
.................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, să
executăm: „PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL STABILIZARE STRADA
BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova „ , conform
caietului de sarcini, pentru suma de ......................... lei (suma în litere si în cifre), echivalent a
...................... euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ....................... lei
(suma în litere si în cifre).
Preţul se constituie din:
1) suma de ............................... lei (suma în litere şi în cifre), echivalent a ...................... euro,
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ................ (suma în litere şi în cifre),
reprezentand cheltuieli pentru constructii-montaj,
2) suma de .............................. lei (suma în litere şi în cifre), echivalent a ...................... euro,
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ................ (suma în litere şi în cifre),
reprezentand cheltuieli pentru servicii de proiectare.
2. Ne angajăm ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita caştigătoare, să terminăm lucrările,
in termenele stabilite in anexa la prezenta ofertă.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv pană la data de ...................... (ziua/luna/anul), si ea va rămane obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pană la incheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, impreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita cştigătoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am inţeles şi consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind cştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
8. Declarăm că, la elaborarea acestei oferte am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la condiţiile
de muncă şi protecţia muncii, şi le-am respectat in totalitate.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
(calitatea semnatarului)
oferta pentru şi in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA nr.14
1. Valoarea maxima a lucrarilor
executate de subcontractanti

_________

(% din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
in cuantum de:

_________
_________

(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie

_________

luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei)

_________

zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului)

_________

zile calendaristice

_________

(%

6. Penalizari pentru intarzieri
trebuia
la termene intermediare şi
la termenul final de executie

din

valoarea

care

sa fie realizata)

7. Limita maxima a penalizarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor

_________

zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.)
plata lunare)

OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)

_________(% din situatiile de

OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII
Nr.crt. Grupa

de Anul I

...

Anul n

obiecte/denumirea
obiectului

Luna

1
1.

Organizare de santier

2.

Obiect 01

2

3

...

n

Categoria de lucrari:
__________________
__________________
3.

Obiect 02
Categoria de lucrari:
__________________
__________________

....

Obiect ....
Categoria de lucrari:
__________________
__________________

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)

Se va mentiona in cadrul Graficului pentru fiecare obiect – resursele alocate – tehnice si personal
de executie (calificare si numar)
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Formularul nr.15

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII
Anexa 1
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii:
Adresa sediului social:
Cod unic de înregistrare:
Numele şi funcţia:
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
 Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 2.
 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
 Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
Exerciţiul financiar de referinţă
*2)
Numărul mediu anual de
salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul
financiar anterior, datele financiare au
înregistrat modificări care determină încadrarea
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv
microîntreprindere, categorie (respectiv
microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).

Active totale
(mii lei/mii euro)

 Nu
 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa
o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar
anterior)

Numele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea
Semnătura ________________
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data întocmirii.....................(ziua, luna anul).
Semnătura __________________
_______________________________________________
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*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar (anul 2006) raportate în situaţiile financiare
anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se
declară pe propria răspundere.
Anexa 2 (acolo unde este cazul)
(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care este
necesară pentru completarea anexei).

CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate
Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi
orice fişe adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi
orice fişe adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referinţă

Numărul mediu anual de
salariaţi

Cifra de afaceri anuală
netă
(mii lei / mii euro)

1. Datele*1) întreprinderii
solicitante sau din
situaţiile financiare
anuale consolidate (se
vor introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea
B*2))
2. Datele cumulate*1) în
mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor
partenere, dacă este
cazul (se vor introduce
datele din secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor întreprinderilor
legate*1) (dacă există) dacă nu au fost deja
incluse prin consolidare
la pct. 1 din acest tabel
(se vor introduce datele
din tabelul B2 din
secţiunea B)
TOTAL

Total active
(mii lei / mii euro)

*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale
aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se
declară pe propria răspundere.
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza
situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor
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financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care
întreprinderea este inclusă.
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a
se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi, numai în cazul în care
doresc să beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(referitoare la garanţia de participare, garanţia de bună execuţie şi cifra de afaceri). Dacă nu se
doreşte să se beneficieze de aceasta, se va bifa mai jos şi se va completa:
□ N/A – nu este cazul.
Data completării …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
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